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OVERWEGINGEN  AANGEVULD MET: 

-dat door de ambtelijke fusie van de gemeente 

Uitgeest met drie gemeenten in de  RMC regio 

Noord-Kennemerland deze gemeente gaat 

toetreden tot genoemde RMC  regio met als 

contactgemeente Alkmaar; 

-dat door  wijziging van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen de GR 

schoolverzuim en VSV 2014 dient te worden 

geactualiseerd; 

 

Overwegingen geactualiseerd  
en aangepast  
in verband met de uittreding  
van de gemeente Uitgeest 

Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1,  sub d en artikel 19, lid 

1,2 en 3 

 
GBA :Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 

Artikel 1, lid 1 sub d en artikel 19, lid 1,2 en 

3 

BRP: Basis Registratie Personen 

 
 
 
Actualisatie  

Taken perceel 3 
(RMC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 7, lid 2 sub g en h 
g. Het opstellen van een inhoudelijk 

RMC-jaarverslag over de uitvoering en 

het gevoerde beleid inzake uitvoering en 

de resultaten t.b.v. alle deelnemende 

gemeenten en de effectrapportage. 

 

h. Beleidsvoorbereiding 

 

 

 

Artikel 7, lid 2 sub g en h 
g. Het opstellen van een inhoudelijk jaarverslag 

over de uitvoering en het gevoerde beleid 

inzake de resultaten van het regionale 

Meerjarenbeleidsplan ten behoeve van alle 

deelnemende gemeenten en het opstellen van 

de VSV rapportages voor de rijksoverheid. 

h. Beleidsvoorbereiding RMC en VSV  ten 

behoeve van het gemeenschappelijk orgaan. 

 

 

 

Formulering geactualiseerd in verband 

met te leveren voorstellen en rapportages  

aan het GR-bestuur/gemeenschappelijk 

orgaan en de rijksoverheid 
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Overige 

bevoegdheden 

gemeenschappelijk 

orgaan 

 
 

Artikel 11,lid 2 

De colleges verlenen, ten behoeve van de 

uitvoering van de gemandateerde taken 

en binnen de kaders van de begroting, 

volmacht aan het gemeenschappelijk 

orgaan voor het aangaan van 

overeenkomsten met derden tot een 

maximumbedrag van 25.000 euro. 

 

Artikel 11,lid 2 

De colleges verlenen, ten behoeve van de 

uitvoering van de gemandateerde taken  

volmacht aan het gemeenschappelijk orgaan 

voor het aangaan van overeenkomsten met 

derden binnen de vastgestelde begroting van 

het gemeenschappelijk orgaan. 

 

 

 
De colleges van B&W hebben de 
portefeuillehouders Onderwijs van het 
GR bestuur gemandateerd.  
Het GR bestuur/gemeenschappelijk 
orgaan  stelt de begroting vast,  
Voor efficiënte uitvoering dient de  
mandaatbevoegdheid te worden verhoogd 

naar uitgaven binnen de vastgestelde 

begroting. 

Uitvoerende 
gemeente RBL 
 
 
 
 
 
 

Artikel 17, lid 1 sub i 
het, binnen de kaders van de in artikel 

11, tweede lid van deze regeling gegeven 

volmacht, aangaan van overeenkomsten 

met derden tot een maximum bedrag van 

25.000 euro. Overeenkomsten met een 

waarde vanaf 25.000 euro, maar binnen 

de begroting, vallen niet binnen het 

mandaat aan de uitvoerende gemeente en 

worden ter besluitvorming voorgelegd 

aan het gemeenschappelijk orgaan. 

Artikel 17, lid 1 sub i 

het, binnen de kaders van de in artikel 11, 

tweede lid van deze regeling gegeven 

volmacht, aangaan van overeenkomsten met 

derden binnen de vastgestelde begroting van 

het gemeenschappelijk orgaan.   

 
 

In verband met de uitvoering van 
leerplicht, RMC en VSV is er sprake van 
hogere bedragen dan € 25.000 . Het GR 
bestuur/gemeenschappelijk orgaan  stelt  
de begroting vast, waarbinnen de 
faciliterende gemeente de uitvoering doet 
in het RBL.  
Voor efficiënte afhandeling van  
overeenkomsten dient de  
mandaatbevoegdheid te worden verhoogd 
naar uitgaven binnen de vastgestelde 
begroting. 

Jaarverslag 
 
 
 
 
 
 

Artikel 21, lid 3 en 4 
3. De uitvoerende gemeente draagt zorg 

voor het opstellen van een 

leerplichtjaarverslag voor gemeenten die 

deelnemen aan perceel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21, lid 3 en 4 

3.De uitvoerende gemeente draagt zorg voor 

het opstellen van een  

leerplichtjaarverslag voor gemeenten die 

deelnemen aan perceel 2.  

Dit verslag wordt gecombineerd met het 

jaarverslag over het regionale 

Meerjarenbeleidsplan (inzet en resultaten van 

RMC en VSV) in het afgelopen schooljaar. Dit 

geïntegreerde jaarverslag geeft inhoudelijke en 

cijfermatige informatie over de 5- tot 23-

jarigen in de regio. 

 

Tekst geactualiseerd in verband met te 
leveren jaarverslag aan GR bestuur. 
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4.Jaarlijks stelt de RMC contactgemeente 

de jaarlijkse RMC rapportage op voor het 

Ministerie van OCW voor 1 december 

over het afgelopen schooljaar. Het RBL 

verzorgt de informatievoorziening voor 

de RMC contactgemeente. 

 

 

 4. Jaarlijks stelt de RMC contactgemeente de  

VSV rapportages op voor het Ministerie van 

OCW over het afgelopen schooljaar. Het RBL 

verzorgt de informatievoorziening voor de 

RMC contactgemeente. 

 

 

Tekst geactualiseerd in verband met 
rapportages aan de rijksoverheid. 
 
 
 
 

 
Zienswijze 
begroting  
 

Artikel 23, lid 9 
Het gemeenschappelijk orgaan zendt 

jaarlijks de vastgestelde begroting met 

toelichting uiterlijk 15 juli toe aan 

Gedeputeerde Staten. 

Artikel 23, lid 9 

Het gemeenschappelijk orgaan zendt jaarlijks  

de vastgestelde begroting met zienswijzen van 

alle gemeenteraden uiterlijk 1 augustus toe aan  

Gedeputeerde Staten. 

Termijnverandering in verband met 
wijziging van de wet GR 

 

 


